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1. SCOP
1.1. Prezentul regulament specific stabileşte sistemul de desfăşurare a Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la
categoria U 20. In urma competitiei se vor desemna echipele care la sfarsitul sezonului 2017/ 2018 In urma desfasurarii
competitiei se vor desemna echipele campioane ale României pentru sezonul 2017 -2018.,
2. ORGANIZARE:
2.1. FRB prin CCLTO este organizatorul competiţiei.
2.2. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare, desfăşurare şi omologare a rezultatelor jocurilor din cadrul
„Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U20.
2.3. In „Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U 20, clubul sportiv, respectiv echipa care îl reprezintă,
se va inscrie în mod obligatoriu cu denumirea clubului înscris în cererea de afiliere, denumire identică cu cea din CIS, pe
care este obligat sa-l treaca in cererea de inscriere.
2.4 In legitimatiile sportivilor la rubrica destinata denumirii clubului se va inscrie denumirea în mod obligatoriu cu denumirea
clubului înscris în cererea de afiliere, denumire identică cu cea din CIS.
2.5. Toate echipele participante trebuie să respecte prevederile :


Statutului Federaţiei Române de Baschet,



Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet (ROJB),



Regulamentului General de Organizare a Competitiilor (RGOC),



Regulamentului Specific de desfăşurare a Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U20 ,



Regulamentele comisiilor abilitate



Alte prevederi legale în vigoare.

3. SISTEM COMPETIŢIONAL
A. MASCULIN:
3.1 Sezonul competiţional cuprinde doua faze:
I.

de calificare,

II.

turneul final

20.10.2017 – 25.03.2018
04.05-06.05.2018

3.2. Echipa câştigătoare a turneului final

este declarată Campioană Naţională a Romaniei la categoria U 20.

3.3. Au fost validate pentru înscriere un număr de 8 echipe.
3.4. Faza de calificare se desfăşoară în sistem “round robin” sub forma de turnee, 6 la numar, conform programării. În
faza superioară se califică primele 4 echipe clasate, conform RGOCB ‐ clasament.
3.7. Turneu Final: e desfăşoară sub formă de turneu, 4 echipe, în sistem “round robin”. Fiecare echipă va avea programat
câte un joc pe zi. Clasamentul final va stabilii campioana.

C.N. Aurel Vlaicu Bucuresti
L.P.S. Bihorul Oradea
A.C.S. Phoenix Targoviste
C.S.U. Stiinta Bucuresti
C.S.S. Viitorul Cluj Napoca
C.S.O. Voluntari
C.S. Agronomia Bucuresti
C.S.S. Ploiesti
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B.

FEMININ:

3.9 Sezonul competiţional cuprinde 4 turnee in:

27.11.2017 – 02.05.2018

3.10 Echipa câştigătoare la finalul celor 4 turnee este declarată Campioană Naţională a Romaniei la categoria U 20 F.
3.11 Au fost validate pentru înscriere un număr de 4 echipe.
3.12. Competitia se desfăşoară în sistem “round robin” sub forma de turnee, 4 la numar, conform programării. Fiecare
echipă va avea programat câte un joc pe zi. Clasamentul final va stabilii campioana.

C.N. Mihai Eminescu Oradea
CS Rapid Bucuresti
CSS CSM Targoviste
CSS Nagy Mozes Tg Secuiesc

4. CONDIŢII DE PARTICIPARE, DISPOZITII SPECIFICE
A. Echipele:
4.1. Pentru a participa la Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U20 , echipele trebuie să se înscrie,
să achite taxa de participare si sa depuna dosarul complet.
4.2. Anul naşterii jucătorilor care pot participa în CN U‐ 20 este 1998 şi mai mici.
4.3. Jucatorii care activeaza la aceasta categorie nu pot juca la mai mult de 2 categorii consecutive de varsta de juniori,
conform categoriilor la care se desfasoara competitii in anul 2017 – 2018.
4.4. La categoria U 20 pot activa jucatori U 20 (nascuti 1998 si 1999) si jucatori U18 (nascuti 2000si 2001).
4.5. Un jucator U 20 poate activa CN U20 si ligile nationale de seniori.
4.6. Echipele sunt obligate sa se prezinte la joc cu MINIM 8 JUCATORI validaţi şi înscrişi in foaia oficală de joc.
Nerespectarea acestei reguli se sanctioneaza prin forfait tehnic. . In condiţii speciale de indisponibilitate temporara din
motive medicale care ar duce la încălcarea acestei prevederi, clubul va trimite cu cel puţin 24 ore înaintea orei de
desfăşurare a jocului documente medicale doveditoare către CCLTO precum şi o solicitare de exceptare de la
această prevedere, care va fi vizată de CCLTO.
4.7. Echipele sunt obligate sa se prezinte la joc cu Lista echipei cu jucatorii,antrenorii si delegatii inregistrata la FRB.
4.8. CLUBURILE ALE CAROR ECHIPE SE RETRAG DUPA EFECTUAREA TRAGERII LA SORTI SI A PROGRAMARII
MECIURILOR SI NU PARTICIPA IN COMPETITIE PANA IN FAZA FINALA, GRUPA VALORICA A SI RECLIFICARE, NU
VOR AVEA DREPT DE A INSCRIE ECHIPE IN ANUL COMPETITIONAL VIITOR LA URMATOAREA CATEGORIE DE
VARSTA U20 ŞI VOR FI PENALIZATE SPORTIV CU SUMA DE 2000 LEI.
B. Perioada de transfer
4.9. Perioada de transfer aprobata pentru depunerea actelor este: 16.07. – 02.10.2017 si 28.12.2017 - 10.01.2018
4.10. Pentru jucatorii care se transfera de la cluburi din strainatate, la taxa de transfer sau taxa de jucator strain se va
adauga la facturare si contravaloarea “cartii verzi”,inclusiv comisioanele bancare.
C. Jucatori
4.11. Echipele pot folosi numai jucătoari/jucatoare care au legitimaţii tip FRB cu viza anuală şi aviz medical valabil, înscrişi
pe lista jucătorilor cu drept de joc aprobaţi de FRB (maxim 20 jucători) si pe lista nominala pentru joc (maxim 12 jucatori),
implicit pe foaia de arbitraj.
4.12. Au drept de joc la această categorie jucatorii legitimaţi la alta structura sportiva de seniori decât cea care a înscris
echipa în CN U20, cu condiţia prezentării la joc a “Acordului de joc la alta categorie de varsta”, aprobat de FRB şi însoţit de
actul de identitate si viza medicală valabilă.
4.13. Un jucator sanctionat cu 2 greseli tehnice in acelasi joc este suspendat automat pe timp de 4 etape din toate
competitiile , incepand cu ziua urmatoare jocului in care a fost sanctionat.
4.14. In situatia utilizarii unui unui jucator aflat in stare de suspendare, echipa in culpa va pierde jocul prin neprezentare,
20-0, fara punct in clasament.
4.15. Jucatorul aflat în stare de suspendare nu poate avea acces în vestiarul echipei la jocurile oficale. Jucătorul aflat în
stare de suspendare poate fi prezent în sală în timpul desfăşurării jocurilor oficiale susţinute de echipa lui dar numai în
tribuna opusă mesei oficiale. Daca sala are doar o tribuna, pe aceasi parte cu masa oficiala, atunci jucatorul suspendat
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trebuie sa stea intr-o zona cat mai indepartata de banca echipei sale. Aceasta zona va fi stabilita de seful brigazii de arbitrii
(comisar daca este prezent la joc) in functie de configuratia salii de joc.
4.16 Incalcarea prevederilor art 4.13 se sanctioneaza cu 1 (una) luna suspendare pentru persoana responsabila.
Executarea noii sanctiuni va incepe automat dupa expirarea termenului primei sanctiuni.
D. Cerinte tehnice
4.17. În CN U‐ 20, nu sunt cerinte speciale referitoare la tipurile de aparare practicate de catre echipe.
D.2. Talie
4.18. Participarea în competiţie nu este condiţionată de barem de talie.
CONVOCARE LA ECHIPA NATIONALA
4.19. Convocarea jucatorilor juniori la actiunile echipelor nationale se va face cu minimum 1 o luna inainte de inceperea lor, in
forma scrisa prin formularul de convocare. Convocarile pot fi facute si cu mai putin de o luna inainte, in cazul aparitiei unor
actiuni ale echipelor nationale neprevazute si neplanificate anterior.
4.20. Formularul de convocare va fi inaintat catre clubul la care este legitimat sportivul si sportivului pe adresa de posta
electronica personala. Responsabilitatea comunicarii tuturor informatiilor transmise de FRB prin formular precum si asigurarea
transportului sportivilor la si de la actiunea echipei nationale revin clubului la care este legitimate sportivul.
4.21. In cazul neprezentarii sportivului la actiunile lotului national se vor aplica sanctiunile prevazute de RGOC, dupa caz, atat
sportivului cat si clubului.
E. Controlul antidoping
4.22 In conformitate cu reglementarile interne si internationale in vigoare, jucatorii sunt obligati sa se supuna controlului
antidoping ori de cate ori sunt solicitati sa o faca.
4.23. In cazul depistarii pozitive a jucatorilor unei echipe participante in cadrul competitiilor nationale, ANAD va decide
perioadele de suspendare conform legislatiei in vigoare.
F. Antrenorii:
4.24. Echipele vor fi pregătite şi conduse numai de antrenori calificati, posesori ai licenţei FRB corespunzătoare competiţiei,
conform RGOC şi nominalizaţi în documentaţia care însoţeşte cererea de înscriere a echipei în Liga 1M. Antrenori trebuie
să adopte o ţinuta corectă la jocurile oficiale: pantalon lung, camasa, sacou, eventual cravata, sau pantaloni lungi si tricou
cu sigla clubului (la fel pentru ceilalti membrii ai colectivului tehnic).
4.25. Antrenorii calificati, posesori de licenţe eliberate de FRB, valabile pentru sezonul respectiv, trebuie sa fie nominalizati
in “Lista jucatorilor si insotitorilor aprobati de FRB” si “Lista nominala a echipei pentru joc”.
4.26. Pe banca echipei pot lua loc un numar maxim de 7 insotitori cu sarcini specifice mentionate in carnetele eliberate de
FRB, cu viza anuala valabila si inscrisi in “Lista nominal a echipei pentru joc”. Aceste persoane nu au voie sa se ridice de
pe banca in timpul jocului si nici sa preia sarcinile unuia dintre cei 2 antrenori.
5.CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A JOCURILOR ÎN CAMPIONATUL NAŢIONAL
A.SALA
5.1. Jocurile se vor desfăşura pe terenuri omologate FRB, având tabelă de scor, cronometru şi cronometru de atac dotat
cu resetare automata la 24/14 secunde.
5.2. Este obligatorie asigurarea asistentei medicale prin prezenţa cu 20 de minute inaintea orei oficiale de incepere a paridei,
a unui cadru medical specializat pe toată durata meciului. In cazul in care este prezent un asistent medical, acesta va
completa pe foaia de joc numele, prenumele, CNP-ul si va semna. Acesta va aplica la inceputul jocului parafa şi semnătura
pe foaia de joc originală; dacă arbitrul constată lipsa cadrului medical, el va acorda 15 minute pentru remedierea situaţiei,
iar dupa expirarea timpului, va încheia foaia de joc acordand forfait echipei organizatoare.
5.3. In cazul etapelor tip turneu echipele pot valida pentru fiecare joc un numar de 12 jucatori dintre cei cuprinsi in L-20.
Acesti jucatori nu este obligatoriu sa fie aceeasi pentru toate jocurile turneului.
5.4. Jocurile se vor desfăşura de regula în ziua de duminica, conform programarilor stabilite şi anunţate de CCLTO.
5.5. In cazul apariţiei incidentelor de orice natură, alta decât cea sportivă, pe durata sau imediat după terminarea jocului,
cauzate de proasta organizare sau lipsa personalului de pază, echipa în culpă se va supune prevederilor ROJB, RGOC şi
Regulamentului de Disciplină.
5.6. Reprogramarea jocurilor se va face in conformitate cu prevederile RGOC. Jocurile din Campionatul Naţional se vor
desfăşura exclusiv dupa programul stabilit de CCLTO sau în urma respectării procedurii de reprogramare iar orice alt joc
disputat în afara acestor norme va fi omologat cu neprezentare, forfait 20-0 pentru ambele echipe, fara punct in clasament.
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5.7. Echipele organizatoare au obligaţia de a se asigura că foaia (foile) oficială de joc în orginal este depusă la sediul FRB
– CCLTO la maximum două zile lucrătoare dupa data încheierii jocului. În caz contrar echipa gazdă va fi sancţionata cu
amendă conform RGOC pentru organizare deficitară a jocului.
B.DATA SI ORA
5.8. În cadrul Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U 20, jocurile se vor disputa, avand ora de
incepere în intervalul orar 10:00 – 18:00.
5.9. Echipele organizatoare a turneelor au obligatia de a anunta in scris data, ora de joc si sala, adversarului si CCLTO.
Echipele trebuie sa se conformeze si sa ia toate masurile organizatorice necesare pentru prezentarea corespunzatoare la
aceste jocuri.
5.11. Nerespectarea obligatiei de a anunta in scris data, ora de joc si sala ,prevazuta la art 5.9. se va sanctiona de catre
CCLTO prin DC (Departamentul Competitii) printr-o penalitate sportiva in suma de 100 lei. In caz de recidiva suma se
dubleaza.
C.MINGEA DE JOC
5.12. In jocurile oficiale din cadrul Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U20 vor fi utilizate mingi
Molten.
 In competitia masculina se vor utiliza mingii Molten marimea 7
 In competitia feminina se vor utiliza mingii Molten marimea 6
D.ECHIPAMENTUL DE JOC
5.13 Echipamentul de joc trebuie să respecte articolul 4.3 din ROJB si reglementarile FIBA.
5.14. Pe fata tricoului de joc, in partea stanga, este obligatoriu sa fie pozitionata sigla FRB.
5.15. Echipamentul de culoare deschisa este cel de culoare alba sau galbena. Orice alta culoare este considerata culoare
inchisa.
5.16.Jucatorii aceleiasi echipe trebuie trebuie sa poarte maieuri (tricouri) de aceiasi culoare dominanta, pe fata si spate.
Maieurile trebuie sa fie numerotate, pe faţă şi pe spate, cu cifre plate într-o culoare unică, contrastantă faţă de culoarea
maieurilor.
5.17. Jucatorii care prezinta un echipament de joc regulamentar nu vor putea evolua in acel echipament in competitie.
E. OFICIALI
5.18. Delegarea arbitrilor se va face prin nominalizare, la propunerea CCAB sau CZAB cu aprobarea Presedintelui CCAB.
5.19. Echipele participante în Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U20 nu au dreptul de a recuza
arbitrii pe parcursul desfaşurării competiţiei.
5.20. Pe tot parcursul competitiei se va arbitra cu doi/ trei arbitri.
5.21. Delegarea comisarilor se va face prin nominalizare, la propunerea CC si cu aprobarea Secretarului General al FRB.
5.22. Echipele participante în Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U20 nu au dreptul de a recuza
comisari pe parcursul desfaşurării competiţiei.
5.23. Baremurile/indemnizatiile de joc persoanelor oficiale (arbitrii, comisar, delegat federal, judecator unic, oficiali masa
oficiala, crainic, statisticieni, asistenţă medicala, etc.) sunt cele calculate conf. HG 1447/2007 si stabilite de Comitetul
Director. Acestea vor fi platite obligatoriu de echipa organizatoare inainte de joc.
5.24. Cheltuielile de transport, masa, cazare pentru arbitrii si alti oficiali sunt in sarcina exclusiva a organizatorilor
jocurilor/turneelor. Acestea vor fi platite obligatoriu de echipa organizatoare inainte de joc.
5.26. La turneul final al Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U20, presedintele FRB va nominaliza
un Judecator Unic care va strange probele necesare, va analiza si va decide pentru toate incalcarile regulamentelor sau
pentru incidentele disciplinare. Decizia judecatorului unic este definitiva si executorie, neexistand cale de apel.
F. Inregistrarea meciurilor
5.27. Echipele vizitatoare au dreptul să-şi înregistreze numai propriile jocuri şi fără a solicita acordul echipei organizatoare.
In acest sens, echipa organizatoare va asigura condiţii optime echipei vizitatoare pentru înregistrarea propriului jocului dacă
această opţiune îi este adusă la cunostinţă de către reprezentantul oficial al echipei oaspete cu minimum o oră înaintea
desfăşurării partidei.
5.28 Orice persoană care participă la un joc recunoaște în mod expres că nu este un eveniment public și că evenimentul
nu este posibil să fie înregistrate în orice mod.
G. NEPREZENTARE
5.29. Neprezentarea la joc, retragerea din competitie sau retragerea de pe teren se vor soluţiona în conformitate cu RGOC
şi ROJB.
5.30. Dacă o echipa pierde prin neprezentare pentru a doua oară, ea va fi eliminate din competitie si toate rezultatele
jocurilor disputate de această echipă trebuie să fie anulate (ROJB sectiunea D).
Regulamentul Specific al Campionatului National de Baschet

5

H. COMUNICAREA REZULTATULUI
5.31. Pentru toate jocurile oficiale disputate in cadrul Campionatului Naţional de Baschet al Romaniei la categoria U20,
indiferent de faza competitiei, responsabilitatea transmiterii rezultatelor revine echipelor gazda.
5.32. Echipa gazda/ organizatoare a unui joc, este obligata sa transmita la CCLTO rezultatul jocului, in 60 minute de la
terminarea acestuia, prin e-mail la adresa : competitii@frbaschet.ro si federatia@frbaschet.ro
5.33 Nerespectarea acestei prevederi atrage sanctionarea celor vinovati cu 300 lei pentru

fiecare caz in parte.

5.34. Pentru a exista dublul control al exactitatii datelor, se mentine prevederea privind obligatia sefului brigazii de
arbitriial/comisarului jocului , de a transmite prin prin e-mail la adresa : competitii@frbaschet.ro si federatia@frbaschet.ro
rezultatul, imediat dupa terminarea jocurilor.
6. CONDIŢII FINANCIARE
6.1. Taxele aferente participării în campionatul naţional vor fi achitate direct sau în contul FRB în cuantumul aprobat de
către Adunarea Generală înaintea începerii competitiei.
6.2. Pentru a fi luate în considerare şi judecate, contestaţiile împreună cu taxa aferenta, in suma de 200 Euro, vor fi trimise
la sediul FRB în conformitate cu prevederile RGOC.
6.3. Toate sancţiunile financiară vor fi achitate integral fără deducerea comisioanelor bancare, direct sau în contul FRB.
6.4. Cuantumul sanctiunilor financiare aferente greselilor tehnice acordate este conform RGOC.
6.5. Echipele au obligatia de a tine propria evidenta privind greselile personale si sumele pe care trebuie sa le achite si sa
respecte prevederile din ”Procedura achitarii greselilor tehnice” descrisa in ”Amendamentele la RGOC” aprobate si
publicata pe site-ul FRB.
6.6. Nu sunt acceptate memorii ale antrenorilor si jucatorilor referitoare la acordarea de greseli tehnice deoarece, conform
ROJB, deciziile arbitrilor sunt definitive.
6.7. Neachitarea pana la jocul urmator a sumelor datorate în urma aplicării sancţiunilor financiare dictate de catre CCLTO
sau alte entitati ale FRB contra jucatorilor, antrenorilor si oficialilor va determina suspendarea dreptului de joc pentru sportivi,
si va interzice prezenta antrenorilor si oficialilor in zona bancii, sau in imediata apropiere a acesteia,. Utilizarea unui jucător
cu dreptul de joc suspendat, ca urmare a neachitării sancţiunilor financiare, conduce la pierderea jocului prin neprezentare
20 – 0.
6.8. Pentru sanctiunea aplicata, clubul antrenorii sau jucatorii in cauza au obligatia de a face dovada platii.
7. CONDITII ORGANIZATORICE
7.1. Este obligatorie respectarea obligatiilor din cadrul RGOC.
7.2. Arborarea în sală a drapelului de stat al României.
7.3. Asigurarea prezentei, cu 20 de minute inainte de inceperea jocului, a asistenţei medicale calificate. Peste ora oficiala
de incepere oficiala a jocului se acorda un interval maxim de 15 minute pentru asigurarea prezentei personalului
calificat.. In situatia neindeplinirii cerintei echipa gaza va pierde jocul prin neprezentare scor 20 – 0.
7.4. Asigurarea unei comportări exemplare a tuturor membrilor clubului (Directori, jucători,
antrenori, manageri,
însoţitori, reprezentanti ai clubului, suporteri, spectatori) în cazul jocurilor de
pe teren propriu cât şi a celor din
deplasare, în aşa fel încât jocul să se desfaşoare în condiţii de
fair play, cu respectarea imaginii de grup sau
individuală a FRB, a cluburilor, a adversarilor, a oficialilor şi a spectatorilor. În caz contrar, penalitatea este de 500 Euro.
7.5. Intonarea imnului Naţional este obligatorie inaintea inceperii finalei Campionatului National.
7.6. Asigurarea securităţii echipei vizitatoare şi a persoanelor oficiale (arbitrii, comisar, etc.) din momentul sosirii şi până la
plecarea, în deplină siguranţă, de la locul de desfăşurare a jocului.
7.7. Intocmirea planului de asigurare a ordinii si prezentarea acestuia sefului brigazii de arbitriial / comisarului FRB, inainte
de joc.
7.8. Protecţia zonei în care se desfaşoară controlul antidoping pentru a facilita respectarea intocmai a procedurilor de control,
în cazul în care se efectuează control antidoping la jocul respectiv.
7.9. Amplasarea in sala in care-si organizeaza jocurile de pe teren propriu, a unui banner cu sigla FRB , in locuri vizibile
pentru spectatori. Bannereul nu tebuie sa fie acoperit de spectatori sau de alte materiale publicitare si el trebuie sa fie vazut
in intregime.
Nerespectarea prezentei prevederi se sanctioneaza cu amenda de 300 EUR.
7.10 Urmatoarele reguli se aplica de indata ce o persoana intra in incinta arenei pentru a participa la o competitie oficiala
FRB
1.

Persoanelor carora le este interzisa de catre autoritati participarea la evenimente sportive li se interzice sa
cumpere bilete sau sa intre in sala de joc.
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2.

Persoanele aflate sub influența alcoolului, a narcoticelor sau a oricărei substanțe care modifică comportamentul
nu vor fi admise in sala de joc.

7.11. Toate persoanele care participa la un joc oficial trebuie sa:



Detina un tichet (bilet) valabil și un document oficial cu o fotografie care sa permita permite identificare



Sa se supuna controlului de securitate, căutări corporale și confiscarea obiectelor care nu sunt permise de lege



Urmeze regulile și instrucțiunile agentilor de paza, personalului de securitate, polițiștilor, alți ofițeri desemnați,

7.12. Este interzis total fumatul in sala de joc.
7.13. Următoarele articole sunt interzise (nu sunt permise) în locurile de desfășurare ale competițiilor FRB / FIBA.
Persoanele care poartă orice articol din cele mentionate mai jos nu vor fi permise în locații și pot fi transferate
reprezentantilor autorităților locale de aplicare a legii.
Articolele interzise în locurile de desfășurare sunt:
1)

Flacone termice (termosuri)

2)

Flacoane de vopsea cu pulverizare sau orice alt element care ar putea fi utilizat pentru a protesta

3)

Sticle de sticlă (cu excepția medicamentelor conținute în sticle de sticlă de până la 100 ml)

4)

Mai mult de o geantă de mână cu capacitate de 25 de litri (trebuie să puteți să vă potrivi punga sub
dumneavoastră)

5)

Walkie-talkie-uri și scanere radio

6)

Indicatoare laser și lumini stroboscopice

7)

Biciclete, biciclete pliabile, rotițe și skateboard-uri

8)

Animale de companie sau animale (cu excepția animalelor de serviciu)

9)

Orice fel de mască

10) Toate tipurile de cuțite și obiecte cu lame, inclusiv cuțite artizanale
11) Arme sau echipamente utile, cum ar fi baionete, cutite, bastoane extensibile, ascutite, piepteni, catarame de
centura modificate si lame libere modificate in arme
12) Articole care seamănă cu obiecte interzise, cum ar fi arme de replică sau dispozitive explozive falsificate
13) Sprayuri de protecție personală, cum ar fi spray-urile CS sau piper
14) Componente sau orice dispozitiv suspectat a fi

armă de foc)

15) Orice tip de substanțe inflamabile / explozive, lichide sau gaze sau alte substanțe inflamabile,
16) Explozivi, artificii , materiale periculoase și toxice
17) Camere video, indiferent de dimensiune, model, gamă și calitate
18) Orice cameră foto cu obiectiv teleobiectiv deasupra distanței focale de 150 mm (numai fotografilor acreditați
li se permite să utilizeze echipamente fotografice sau de difuzare în scopuri comerciale)
19) Stâlpi (adică stalpi de pavilion) de material dur și / sau mai mari de 1 metru
20) Claxoane, megaphoane, vuvuzele și fluiere
21) Bile, rachete, proiectile
Regulamentul Specific al Campionatului National de Baschet

7

22) Orice alte obiecte și substanțe care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea si ordinea publică
23) Role de hârtie (inclusiv hârtie igienică, rulouri de marcat, confetti)
24) Orice steaguri, cu excepția steagurilor naționale oficiale ale țărilor participante la eveniment
25) Orice pliante, obiecte sau articole de îmbrăcăminte purtătoare de mesaje politice, religioase, rasiste,
răuvoitoare, agresive, agitante prin declarații sau identificare comercială vizibilă destinate "marketingului prin
ambuscade"
7.14. Urmatoarele articole sunt permise în interiorul locațiilor numai ca excepții, cu acordul responsabilului de securitate al
echipei gazda. Articolele care sunt permise în locația ca excepții sunt:


Steaguri mari (mai mari de 1 metru x 2 metri) și bannere



nstrumente muzicale și tobe

7.15. După intrarea în Arena, nu li se permite persoanelor:
i.

Sa arunce cu orice fel de obiecte sau substanțe

ii.

Sa acționează agresiv într - un mod care ar putea pune în pericol securitatea, sănătatea publică, ordinea
publică, continuarea neîntreruptă a meciului sau reputația FRB sau FIBA.

iii.

Sa faca orice declarații sau alte acțiuni care arată o anumită situație națională, politică, religioasă, etnică,
rasială sau credință care poate declanșa violență, rasism, dispute religioase sau xenofobie;

iv.

Sa se angajeze în orice formă de pariere în sala de joc

v.

Să amenințe viața și sănătatea celorlalți și să facă acte dăunătoare de natură ofensivă;

vi.

Sa se urce pe scaune sau pe orice altă structură din interiorul Arena;

vii. În timpul jocurilor, sa stea într-o zonă care nu este desemnată pe bilet, inclusiv orice culoare sau zone alături
de terenul de baschet.
7.16. În caz de urgență, spectatorii vor rămâne calmi și vor urma regulile și instrucțiunile date de
ofițeri de poliție, alți ofițeri desemnați, agenți de pază și / sau alți membri ai personalului de securitate autorizați în mod
corespunzător.
8. PROTECTIA ZONEI BANCII ECHIPELOR
8.1. In zona din spatele bancilor celor doua este interzisa utilizarea oricaror tobe, trompete sau alte instrumente muzicale
care prin utilizare impiedica buna desfasurarea a jocului. In situatia in care impiedica buna desfasurare a jocului, seful
brigazii de arbitrii sau comisarul daca este prezent vor lua masurile care se impun.
9. PUBLICITATE.
9.1. Nu este admisă publicitatea pentru ţigări şi produse alcoolice tari.
9.2. In competiţiile FRB, este permisă publicitatea pe echipamentul de joc (tricouri, sorturi). Pozitionarea trebuie să nu
distorsioneze culoarea echipamentului şi să nu facă greu vizibile sau invizibile numerele.
9.3. În interiorul sălilor, panourile publicitare vor fi amplasate la minimum 2 (doi) m. distanţă de liniile care delimitează
terenul de joc.
9.4. Orice drepturi de publicitate în care sunt implicaţi FRB organizatorul competiţiilor de baschet din România, proprietarii
salilor de sport, cluburile sportive şi sponsorii, vor fi stabilite prin protocoale adiţionale la acest regulament cât şi la RSCN.
10. DISPOZIŢII FINALE
10.1. CCLTO va lua în consideraţie eventualele proteste numai daca sunt însoţite de dovada achitării taxei de contestatie
de 200 EUR, suma nerambursabila.
10.2. CCLTO se va autosesiza în toate cazurile de organizare slabă a jocurilor semnalate în rapoartele comisarilor FRB
sau în mass-media.
10.3 Nimeni nu poate invoca in apararea sa necunoasterea sau interpretarea gresita a prevederilor prezentului regulament.
10.4 Incidente de pe teren sau din tribună se vor analiza de catre comisiile jurisdictionale ale FRB
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10.5. Pentru cazurile punctuale care nu sunt acoperite de regulementele FRB, Comitetul Director sau Presedintele FRB
vor putea decide in baza propunerilor Comisiilor Jurisdictionale ale FRB
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